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Jsou pilní, svědomití, dokáží tvrdě pracovat a učit se. Nebo své školy 
reprezentují ve sportu a talentových soutěžích. A v neposlední řadě 

jsou to dobří kamarádi a ochotní parťáci. Dělají dobré jméno nejen svým 
školám, ale i městské části Starý Lískovec a městu Brnu. Starosta měst-
ské části Vladan Krásný a místostarosta Jiří Dvořáček společně ocenili 
výjimečné žáky ze starolískoveckých škol.

ZŠ Labská

Lucie Hrabalová, 5. A – za vynikající studijní výsledky a pracovní 
morálku. Je velmi pilná, pečlivá a přátelská se zájmem o četbu a volejbal.

Jakub Král, 5. C – za stabilně výborný prospěch, ochotu pomáhat 
i prospěchově slabším žákům. Pravidelně a úspěšně reprezentuje školu 
na sportovních soutěžích a vědomostních olympiádách.

Jana Staňková, 9. B – po celou dobu studia se mohla chlubit mimo-
řádnými studijními výsledky, kamarádi i učitelé se na ni mohou vždy 
s důvěrou obrátit, dozajista bude jméno školy dobře prezentovat i při 
dalším studiu na gymnáziu.

Adam Schoř, 9. A – za výborné studijní výsledky, účast na olympiádách. 
Dále pro svou velmi kamarádkou povahu a spolehlivost, kdy snad vše 
přenese i na další studium na gymnáziu.

ZŠ Elišky Přemyslovny

Adéla Kafoňková, 9. třída – za vstřícnost a pomoc s organizací 
pěvecké soutěže jak pedagogům, tak spolužákům, a za reprezentaci ve 
Starolískovecké superstar.

Anna Vichtová, 8. třída – za dobré umístění a reprezentaci školy 
v okresním kole anglické konverzační soutěže.

Bořek Hrdina, 6. třída – za obětavou pomoc spolužákovi s tělesným 
znevýhodněním, kamarádský přístup a ochotu vždy pomoci.

Vojta Baláč, 9. třída – za spolehlivost a dobrý příklad při sportovní 
reprezentaci školy od 5.–9. třídy.

ZŠ Bosonožská

Jakub Sklenář, 5. třída – za aktivitu v hodinách, důkladnou přípravu 
na vyučování a výborný prospěch. Vyrobil komiksová pravidla, která 
vtipně nabádají ostatní ke slušnému chování.

Šimon Sklenář, 5. třída – za kreativitu, bystrost a vtipnost. Velmi 
oblíbený, mluvčí třídy se schopností pobavit celou třídu a spojit všechny 
dohromady. Člen školního parlamentu.

Ema Rodáková, 5. třída – mimořádně spolehlivá, šikovná, pracovitá 
a nadaná – pečlivě se připravuje na vyučování, má vzorné chování a má 
výborné školní výsledky.

Petr Zůbek, 5. třída – je na něj vždy spolehnutí – ochotně pomáhá 
učitelům i spolužákům, jeho domácí příprava na vyučování je precizní, 
má výborné studijní výsledky.

Kristýna Staňková, 9. třída – po celou dobu školní docházky výborný 
prospěch, má milé vystupování a chování. Aktivně a úspěšně se účastní 
soutěží a olympiád, je kamarádská a společenská.

Miroslav Hemza, 9. třída – patří k těm žákům, kteří vědí, co chtějí. 
Cílevědomě si plní školní povinnosti, zodpovědně se připravuje a výsled-
kem je výborný prospěch a dosažení předsevzatých cílů.

Anna Kršková, 9. třída – vždy se velmi svědomitě připravovala a její 
píle přináší výsledky v podobě výborného prospěchu. Je kamarádská, 
oblíbená a dokáže usměrnit všechny, kteří to v danou chvíli potřebují.

František Křivánek, 9. třída – aktivně se zapojuje do výuky, ale i do 
dobrovolných školních i mimoškolních soutěží. Patří k žákům s nejlepším 
prospěchem a je velmi oblíbený mezi spolužáky. Na různých olympiá-
dách se v rámci školy umisťuje na výherních příčkách, ať už matematice, 
přírodopisu či zeměpisu, a často reprezentuje školu ve sportovních 
soutěžích, a i zde získává výborná ocenění.

Oslavy života

Ocenění žáci 2018

V červnu proběhlo další letošní 
vítání starolískoveckých ob-

čánků. Štěstí do života jim popřál 
starosta Vladan Krásný. Pokud se 
chcete se svým děťátkem zúčastnit 
tradičního obřadu Vítání občán-
ků, je třeba zapsat je do seznamu 
nově narozených dětí. Městská část 
totiž informace o narození dětí au-
tomaticky nedostává. Kontakto-
vat můžete Márii Liptákovou na  
e-mailu Maria.Liptakova@starylis-
kovec.cz, nebo telefonicky na čísle 
606 318 474.
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Hasiči si převzali novou cisternu
Starolískovečtí hasiči z  Hasičského 
záchranného sboru Jihomoravského 
kraje si za účasti primátora P. Vokřála 
a hejtmana B. Šimka převzali zcela no-
vou, krásnou a moderní cisternu. 

Novou techniku využijí nejen v brněnské 
části Starý Lískovec, ale i v dalších okolních 

městských částech, které do jejich obvodu 
spadají.

Místní hasičský sbor má historii, která sahá až 
do roku 1903, a mimo jiné má na starosti i několik 
budov, ve kterých žijí lidé se sníženou schop-
ností pohybu (domovy pro seniory a domovy 
s pečovatelskou službou). V dosahu starolísko-
vecké stanice v ulici Točná 5 se nachází i Fakultní 

nemocnice Brno s více jak tisícovkou lůžek, bo-
hunický Univerzitní kampus, Moravský zemský 
archiv, Vazební věznice Brno nebo obchodní 
centra Futurum a Avion Shopping Park Brno.

Celému Hasičskému záchrannému sboru JmK 
patří za jejich pomoc a nelehkou práci nejen při 
likvidaci požárů velké poděkování.

Zdeněk Brázda

4× foto: Marie Schmerková, MMB

Škola v přírodě nás učí mluvit 
Škola v přírodě je odměnou pro 

žáky v době, kdy už pomalu 
začíná útočit „prázdninový virus“. 
Není to však jen čas nicnedělání 
někde v rekreačním zařízení. Je to 
příjemně strávená doba, během 
které se žáci ZŠ Bosonožská naučili 
spoustu nových dovedností, se 
kterými by se ve školních lavicích 
jen těžko setkali. Do terénní vý-
uky může pedagog nenápadně 
napasovat ty klíčové kompetence, 
které jsou v klasické výuce v úplně 
jiné formě.

Žáci pracovali celých pět dní ve 
skupině, která byla hodnocena 
jako celek. Bylo tedy třeba praco-
vat s každým článkem, každý mohl 

přiložit ruku k dílu, každý měl čas 
pracovat na posílení svých silných 
stránek, či naopak eliminování 
svých slabostí. Jeden pracoval za 
všechny, všichni pracovali za jed-
noho. Žáci se učili komunikovat. 
Komunikovat mezi sebou ve svém 
družstvu – kdo bude kapitánem, 
kdo poběží dvakrát, debatování 
o strategii… dále s námi dospělý-
mi v případě nějakého problému, 
který se zdál danému jednotlivci 
či skupině v daný moment neře-
šitelný.

A nebyly to pouze situace námi 
naplánované, ale často situace, 
které prostě vznikly. Děti si mohly 
uvědomit, že „nekomunikace“ ve 

skupině zapříčiní mnohdy dlou-
hou a komplikovanou následnou 
komunikaci, na kterou už samy 
nestačí. A naopak nepodcenění 
komunikace různým problémům 
předchází. Žáky jsme stavěli před 
různé situace, případně se před 
takové situace stavěli oni sami. 
A  jejich úkolem bylo tyto pro-
blémy řešit. Nejednalo se pouze 
o  problémové úkoly, ale třeba 
potíže na pěší cestě, vyčerpání, 
strach, stýskání, nebo stlaní po-
stele, udržení pořádku v pokoji…

V neposlední řadě jsme se na 
škole v přírodě také učili. Nešlo ale 
pouze o bloky výuky – psaní do-
pisů a deníků, zjišťování informací 

z tematického textu např. o pro-
pasti Macocha, aktivní hodiny pr-
vouky uprostřed louky, u biotopu 
rybník či v jeskyních v Moravském 
krasu… Jednalo se také o učení 
velmi spontánní a neplánované. 
Žáci se sami zajímali o spoustu 
věcí, ptali se na informace z pří-
rody a nejen odtud, aktivně si vy-
hledávali informace…

Škola v přírodě je dětem pro-
spěšná. Žáci zjišťují, kde mají svoje 
hranice, mohou pak s nimi praco-
vat a třeba je posunovat. Mohou 
formovat sami sebe, což je pro 
život velmi důležité.

M. Adamcová, ZŠ Bosonožská
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Sportovcům a dětem se otevřelo nové hřiště

Na kolech válíme: ZŠ Bosonožská získala bronz

Třeťáci zahráli rodičům divadlo

Máme další krásné místo pro sport i zábavu! V červnu jsme 
dokončili výstavbu nového školního hřiště na ZŠ Boso-
nožská a nyní jsme je otevřeli dětem i dospělým. I když je 
sportoviště v areálu školy, pevně doufáme, že bude sloužit 
široké veřejnosti.

Náklady na vybudování tako-
vého areálu dosáhly přibližně 

12 milionů korun. U základní ško-
ly vzniklo nové fotbalové hřiště 

s  umělým povrchem, atletický 
ovál, běžecké dráhy pro sprint, 
doskočiště pro skok daleký, místo 
pro vrh koulí a také dvě hřiště pro 

míčové sporty jako je např. basket-
bal, volejbal nebo tenis.

Hřiště ZŠ Bosonožská slavnost-
ně otevřeli starosta městské části 
Starý Lískovec Vladan Krásný, mís-
tostarosta Jiří Dvořáček, pozvání 
přijali také 1. náměstek primátora 
Petr Hladík a člen RMB pro oblast 
školství, mládeže a tělovýchovy 
Jaroslav Suchý. Slavnostní stuhu 

pomohly přestřihnout také dvě 
významné dámy: bronzová medai-
listka z LOH 1996 a mistryně světa 
1997 v trojskoku Šárka Kašpárková 
a předchozí ředitelka ZŠ Bosonož-
ská Jaroslava Strouhalová.

Děkujeme všem, kteří se jakým-
koli způsobem zasloužili o vznik to-
hoto krásného hřiště, a doufáme, že 
bude sloužit k radosti všech. (red)

Naposledy v  tomto školním 
roce, těsně před rozdáním 

vysvědčení, navštívili žáci 4. roč-
níku Dopravní hřiště Riviéra Brno 
v Areálu dopravní výchovy a vzdě-
lávání. Konalo se tam závěrečné 
vyhodnocení Celoroční dopravní 
soutěže žáků 4. tříd základních 
škol, kterou organizuje Městská 
policie Brno.

Celý program byl rozložen do 
deseti vyučovacích hodin, během 
kterých se žáci učí pravidlům cho-
vání a jednání na silnici s cílem 

zvyšovat ochranu života lidí na 
silnici a podílet se na bezriziko-
vém silničním provozu. Ve třech 
tříhodinových blocích teoretic-
ké a praktické přípravy v Areálu 
dopravní výchovy a vzdělávání 
se žáci připravovali na možnost 
samostatné účasti v silničním pro-
vozu po dosažení věkové hranice 
10 let. Náplň jednotlivých vyučo-
vacích hodin je zaměřena nejen 
na zvládnutí zásad bezpečné jízdy 
po silnicích, ale i jako prevence ke 
snížení dopravních nehod skupiny 

začínajících účastníků silničního 
provozu.

V úterý 26. června, na závěr vý-
chovně vzdělávacího programu, 
po splnění testu a jízdy, předali 
strážníci Městské policie žákům 
naší 4. A „Průkaz cyklisty“, vydaný 
Ministerstvem dopravy. Z toho 
měly děti i jejich paní učitelka ve-
likou radost.

Poté konečně došlo k vyhlášení 
výsledků 15. ročníku celoroční sou-
těže Empík cyklista – pro zvýšení 
účinnosti je Empík cyklista organi-

zovaný jako celoměstská soutěž, 
kdy jsou vyhodnocováni nejen 
nejlepší jednotlivci, ale také třídy 
a školy. Na slavnostním vyhlášení 
byli oceněni dva nejlepší účastníci, 
kteří závěrečný test a jízdy zvládli 
bez chyby. A bosonožská 4. A le-
tos vybojovala naší základní ško-
le 3. místo v souboji brněnských 
škol, a to z celkového počtu 41. 
Naši malí cyklisté mohou být na 
sebe náležitě hrdí. Vždyt příkladně 
reprezentují školu na veřejnosti. 

L. Sychrová, ZŠ Bosonožská

Divadelní představení pro rodiče žáků 3. A ze 
ZŠ Bosonožská bylo vyvrcholením něko-

likatýdenních zkoušek. Konalo se úplně na 
závěr školního roku, 26. června. A jak vlastně 
příprava probíhala? Propojili jsme hodiny čtení, 
slohu, výtvarné výchovy, pracovních činností 
a hudební výchovy do jednoho bloku. Nejprve 
jsme četli několik „původních“ verzí pohádky 
o budce, chaloupce, džbánu, rukavičce a zvířát-
kách. V rámci slohu jsme dopsali alternativní 
konce a společně pak vybrali tu ukázku, která se 
nám líbila nejvíce. Vznikla tak úplně nová verze 

pohádky, kterou si žáci v podstatě vymysleli 
sami. Díky spontánnosti vytvářeného textu 
jsme neměli sjednocený scénář a všechny role 
se tak tvořily v průběhu a „za pochodu“. Spo-
lečně jsme tak vytvořili text, kulisy i kostýmy.

Díky zapojení všech žáků do procesu tvorby 
a přípravy došlo mnohdy k četným komunikač-
ním sporům, při kterých se žáci učili spolupra-
covat, předkládat své návrhy, nebát se prosadit 
své názory, ale i ustupovat kolektivu a umět se 
smířit s převahou většiny. Prostor dostali i ti, 
kteří se při běžné výuce tolik neprojevují. Zažili 

tak pocit aktivního uplatnění - pocit důležitosti 
a upotřebení v kolektivu třídy. Vzhledem ke ko-
lektivní tvorbě se žáci učili zodpovědnosti za své 
role, i své postoje k úkolům, které mají splnit.

Realizace celého projektu byla sice poněkud 
náročnější na přípravu a čas, ale výsledný efekt 
a výstupy, které z toho žáci měli, stály určitě za 
to. Hraní vřele doporučuji do všech tříd, kde je 
to alespoň trochu možné. Děti byly nadšené 
a rodiče akci zpětně hodnotili velmi pozitivně.

K. Jílková, ZŠ Bosonožská,
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Brňané zodpovědně třídí odpad, kontejnery jsou plné
Společnost SAKO stále zvyšuje počet kontejnerů na tříděný 
odpad i četnost jejich vývozů. Přesto se stává, že jsou popel-
nice přeplněné. Sako o situaci ví, sleduje ji a reaguje na ni.

Čas od času řeší společnost 
SAKO Brno stížnosti na pře-

plněné popelnice – hlavně tedy 
u tříděného odpadu. A to i přesto, 
že některá stanoviště tříděného 
odpadu sváží až sedmkrát týdně 
a směsný komunální odpad až tři-
krát týdně.  „Důvodem, proč mohou 
být někdy kontejnery přeplněné, 
je fakt, že stále více Brňanů třídí 
odpad, za což jsme velmi rádi. 
Například vloni se v Brně vytřídilo 
o 279 tun plastu více než předchá-
zející rok. Proto jsme také v roce 
2017 ve městě doplnili 681 žlutých 
kontejnerů na plast, 633 kontej-
nerů na papír a 56 kontejnerů na 
odkládání skla. Na vybraných mís-
tech jsme na tento trend reagovali 
i navýšením počtu vývozů,“ uvedl 
ředitel společnosti SAKO Brno Karel 
Jelínek. Zároveň požádal všechny 

Brňany, kteří třídí, aby papírové 
krabice a PET lahve sešlapávali. Ne-
sešlápnuté totiž zabírají zbytečně 
mnoho místa.

Pozitivní trend v třídění odpadu 
ale není jediným důvodem. Dalším 
z důvodů přeplněnosti kontejnerů 
jsou situace, kdy popelnice určené 
výhradně obyvatelům města Brna 
používají podnikatelé a živnostníci. 
Zákon jim přitom ukládá, aby si 
zajistili svoz a zpracování odpa-
du buďto individuální smlouvou 
s dodavatelem služeb, anebo mají 
možnost zapojit se na základě 
smlouvy do obecního systému. 
„Služby pro firmy poskytuje také 
společnost SAKO a všichni zájemci 
se o nich mohou informovat na 
našich webových stránkách, nebo 
nám zavolat. Naši obchodní zá-
stupci se pak už o vše postarají,“ 

doplnil Jelínek. Dodal, že obchodní 
zástupci podnikatele také aktivně 
oslovují a nabízí jim vhodné řešení.

Bezproblémový svoz odpadu 
v poslední době komplikuje i do-
pravní situace v  Brně. Přestože 
posádky vyjíždějí v časných ran-
ních hodinách, aby se vyhnuly 
kritické dopravní špičce. „Často se 
setkáváme s auty zaparkovanými 
v křižovatkách, v jednosměrných 
ulicích nebo dokonce přímo před 
stanovišti s kontejnery ve svozo-
vých dnech. Pak je samozřejmě 
velmi složité vyvézt kontejnery tak, 
aby zaměstnanci auta nepoškodili,“ 
upozornil Karel Jelínek.

Zástupci SAKO Brno proto po 
dohodě s nejužším vedením měs-
ta a odborem životního prostředí 
vytipovali nejproblematičtější lo-
kality a oslovili starosty jednotli-
vých městských částí, aby dosáhli 
společného cíle – čistého Brna. 
„Hledáme řešení, abychom zajistili 

optimální četnosti výsypů, obje-
my a počty nádob na stanovištích 
a dostatečný přístup k popelnicím 
a kontejnerům,“ dodal Jelínek.

Kromě toho SAKO Brno přichází 
s novinkou – možnost úklidu sta-
novišť s kontejnery a popelnice-
mi mimo svozové dny. „Společně 
s odborem životního prostředí také 
pracujeme na vytvoření nových 
kontejnerových stání a zlepšování 
kvality stanovišť s popelnicemi na 
komunální odpad,“ popsal plány 
ředitel společnosti.

Pokud i přesto Brňané narazí 
na přeplněný kontejner na třídě-
ný odpad, mohou to nahlásit na-
příklad pomocí mobilní aplikace 
„Třídění odpadu v Brně“, případně 
telefonicky na lince 548 138 315. 
K nahlášené popelnici vyšle SAKO 
svůj vůz do druhého dne.

Martin Drozd, vedoucí oddělení 
komunikace SAKO Brno, a. s.

country-folkový
festival živý lÍskovec

výročnÍ desátý a poslednÍ ročnÍk

Brno-starý lÍskovec. open air areál mezi 
kostelem a školou na ulici El. Přemyslovny

8. 9. 2018
program pro děti: skákacÍ hrad, trampolÍna, malovánÍ, soutěže a hry, 

kouzelnÍk a dalšÍ… Vstup od 14 hodin. festival se uskutečnÍ za každého počasÍ.
změna programu vyhrazena. Podrobné info na www.zivyliskovec.eu

vstupné předprodej/na mÍstě  »  dospělý: 160/200 Kč  »  děti: 60/100 Kč  »  rodinné 2+2: 400/500 Kč

na festival vás srdečně zvou autoři projektu

předprodej

Tickin.cz Hlavní mediální partner
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26 05 — 31 12 2018

VÝSTAVIŠTĚ 
BRNO
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Gourmet
Pečený fenykl

Šikovné ruce
Prázdninový herbář

Prázdninový herbář přece ne-
musí být jen nostalgie. Trhat 

všechnu tu luční krásu o letošní 
dovolené se mi nechtělo. Vždycky 
si s sebou vozím barvy, a tak jsem si 
některé kytky namalovala. Napad-
lo mě potom kombinovat usušené 
rostliny s těmi namalovanými. No, 
a je tu nový tip na dekoraci.

Co potřebujete: Savé papíry 
(noviny, lepenku), bílé kreslicí 
papíry, průhlednou lepicí pásku, 
akvarelové barvy a na nalepení 
na stěnu malířskou pásku

Jak na to: Rostliny sbírejte do 
igelitových sáčků. Mně se osvědči-
la uříznutá PET láhev, která rostlin-
ky dostatečně chrání před pomač-
káním. Utržené rostliny nenechejte 
před lisováním zvadnout. Doma je 
pěkně rozložte na nejméně dvě 
vrstvy savého papíru a lepenku. 
Lisujte je nejlépe mezi knihami 
a nezapomeňte občas vyměnit 
savé papíry. Po vylisování umístěte 
rostliny na tužší kreslící papír tak, 
aby vynikly zajímavé části, nejen 
květ, ale třeba i detail listu. Nalepte 
rostliny pomocí průhledné pásky. 
Napište název rostliny, místo kde 
jste ji našli a můžete přidat i prázd-
ninový příběh. K vylisovaným kvě-
tům jsem přidala i ty malované. 
Jednotlivé listy s  vylisovanými 
a malovanými květy jsem přilepila 
pomocí malířské pásky nad jídelní 
stůl. (Malířská páska má tu výhodu, 
že vám nepoškodí omítku.) Teď 
mi netradiční herbář připomíná 
pěkné prázdninové chvíle.

Taťana Absolínová

Flambovaný s Pernodem a peče-
ný s parmezánem: toto alsaské 

jídlo je vážně náramná dobrota. 
Anýzová brandy Pernod kromě 
hvězdného anýzu obsahuje i de-
stilované bylinky jako je fenykl, 
máta a koriandr. Ty dokonale har-
monizují s  pečeným fenyklem. 
Posypaný parmezánem, to je bez-
konkurenční kombinace a recept 
je navíc úžasně jednoduchý!

Ingredience pro 4 osoby: 
Přibližně 2 velké fenykly, trochu 
olivového oleje, panák Pernodu, 
mořská sůl a velká hrst čerstvě 
nastrouhaného parmezánu.

Příprava: Předehřejte troubu na 
190 °C. Promyjte fenykl, odstraňte 
tuhé listy, nakrájejte na osminky 
a dejte do zapékací misky. Poka-
pejte olivovým olejem a zalijte 
panákem Pernodu ve stejném 
poměru, podle velikosti fenyklu, 
trochu více nebo méně. Osolte 
a vložte do trouby na střední mříž-
ku a pečte po dobu 15–20 minut.

Po prvním pečení zalijte fenykl 
polovinou sklenice vody a posypte 
čerstvě strouhaným parmezánem. 
Nyní se fenykl opět peče 15–20 mi-
nut. Ke konci pečení fenykl hlídej-
te! Je -li to nutné, otočte fenykl 
kleštěmi nebo zakryjte alobalem, 
aby nedošlo k jeho spálení.

Teď už stačí otevřít láhev bílého 
vína! Takový pečený fenykl chut-
ná jako samostatné vegetarián-
ské jídlo, ale také je neuvěřitelně 
dobrý jako doplněk k rybám nebo 
k masům! Mějte krásné prázdniny 
a dobrou chuť!

Taťana Absolínová

 � Koupím byt v Lískovci (ZŠ, MŠ 
v blízkosti) T: 739 826 409

 �MALBY 14 Kč/m², nátěry dve-
ří 350Kč/ks, radiátorů, oken, 
střech, zábradlí, rýn, fasád, plo-
tů, zednické práce, tapetová-
ní. 606 469 316, 547 225 340,  
www.maliribrno-horak.cz, Brno, 
Lískovec a okolí. Platba hotově 
= sleva 250 Kč!

 � Kuchyňské linky a vestavěné 
skříně, dvířka, skříňky a pracovní 
desky na míru. Vrba 603 438 707

 �Opravím počítač. P.Beller@ 
seznam.cz, 776 187 490

 � Rychlá pomoc s počítačem 
/ notebookem / tabletem 
a ka merové systémy. Kontakt: 
608 887 655, www.pecka.info

 �Úklid domácnosti, mytí oken, 
kvalitní čištění koberců a čalou-
něného nábytku, objednávka 
nákupů po telefonu, drobné 
práce v domácnosti… to vše 
Vám nabízí A-Z HOSPODYNĚ. 
Zavolejte nám na 792 466 199 
– na všem se domluvíme. 

 � Sháníme RD v Brně, nebo i oko-
lí. T: 732 219 013

 �OPRAVY, ÚPRAVY I PŘEMO-
DELOVÁNÍ ODĚVŮ provádím 
na Vltavské 5. Volejte 737 405 
554. Termín Vaší návštěvy do-
mluvíme ihned.

 �  Hledám chatu či chalupu pro 
volný čas. Více na tel. 604 126  970

 � Přijmeme paní na úklid na 
částečný úvazek pro úklid kan-
celáří na ulici Osová. Kontakt: 
Aleš Mrňa, 603 142 971.

 � ITEVO, Kamenice 2, BRNO hledá 
topenáře, instalatéry. Info: 602 
741 259-60 itevo@itevo.cz

 � Žaluzie – výměny, opravy, sítě 
a dveře proti hmyzu. Hanák Tel: 
604 850 396.

Inzerce

 

Pedikúra 
Tereza Hošková 

Starý Lískovec 
Irkutská 3 

   777 098 284 3  

Milí spoluobčané, v posledních týdnech se na nás obracíte 
s žádostmi o vyřízení osobních dokladů - občanských a řidič-

ských průkazů a cestovních pasů s tím, že jste se z médií dověděli, 
že od července je možné tyto doklady vyřídit na jakémkoliv úřadu 
s rozšířenou působností. Tato novinka však neplatí pro statutární 
města, kterým Brno je. O nové osobní doklady je tak třeba stále 
žádat na pracovištích Magistrátu města Brna - v případě občanských 
průkazů a pasů na Husově 5, řidičské průkazy pak vydává pracoviště 
Odboru dopravněsprávních činností na Kounicově 67. Děkujeme 
za pochopení

Upozornění

Č í s l o  9 / 2 0 1 8   –  r e d a k č n í  u z á v ě r k a  3 .   z á ř í  2 0 1 8

Dne 1. srpna 2018 vzpomeneme 50. výročí tragického úmrtí pana 
Ivana Střelického. Kdo jste ho znali, věnujte mu tichou vzpomínku. 
S láskou vzpomínají bratři Miloš a Jiří s rodinami.

Vzpomínka
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www.pohrby.cz

www.netbox.cz/liskovec

Šalinkartu na měsíc, 
prosím!

Ne, ne, na rok!

S námi máš 
internet bez 

závazku.

Nebuď 
otrok!

        www.realspektrum.cz
Volejte zdarma 800 800 099

Bezpečně a rychle
prodáme váš byt 

nebo rodinný dům

Chci prodat 

za nejlepší  

cenu

ŽALUZIE • SÍTĚ • MARKÝZY

❱ vertikální žaluzie, horizontální žaluzie ISSO
❱ předokenní rolety, venkovní žaluzie
❱ markýzy, sítě proti hmyzu, textilní roletky
❱ plastové shrnovací dveře, garážová vrata
❱ dřevěné žaluzie, hliníkové pergoly

Jaroslav Šotek  tel.: 547 222 056
 mob.: 606 738 758
www.stin.cz jarek.sotek@volny.czTel.: 604 213 611, e-mail: info@fronton.cz

rekonStrukce
BYTOVÝCH JADER 

A KOUPELEN
NA KLÍČ

Křenová 52
Brno

Autorizovaný prodejce a servis počítačů

– Servis a prodej notebooků,  
počítačů a příslušenství

– Odvirování, záloha dat
– Instalace a poradenství
– Renovace tonerů do tiskáren
– Správa a montáž datových sítí

http://www.stofcom.cz
Tel./fax: 547 221 591

Stofcom s.r.o.
Žebětínská 70

623 00 Brno

Po–Pá 9–12, 13–17

Brno-Kohoutovice
dům služeb



starolískovecký zpravodaj I www.staryliskovec.cz Prázdniny 20188

DrMAX_U-POSTY-Brno_INZERCE_190x133_A_03_FINAL.indd   1 2.7.2018   15:23:21

Provádime servis, sporáků, pečících trub, 
varných desek plynových i eleketrickcýh, 

praček, myček, průtokových ohřívačů 
vody, plynových topidel.

www.levnesporaky.cz

Kleiner Brno, spol. s r.o.
Košinova 10, Brno Kr. Pole
tel: 549 210 297–8

Otevírací hodiny:
Po–Pá 8.00–16.00 hod.
www.levnesporaky.cz

provozovna:

PRODEJ NÁHRADNÍCH DÍLŮ 

na spotřebiče: Mora, Gorenje, Karma, Electrolux, Mora-Top, Kvart-cz...

SERVIS DOMÁCÍCH SPOTŘEBIČŮ 
značek: Mora, Electrolux, Gorenje, Karma, Kvart-cz, Mora-Top


